
SPINDULYS
Klaipėdos „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos laikraštis

AmatAmatAmatAmatųųųų dienadienadienadiena

Klaipėdos „Saulėtekio“ pagrindinėje mokykloje 
netradiciniai renginiai siejami su bendrųjų kompetencijų
ugdymu. Atsižvelgiama į mokinių išsakytas idėjas, 
skatinama aktyvi ir kūrybiška veikla, atsakingas 
dalyvavimas bendruomenės gyvenime.

Mokyklos kieme organizuota Amatų diena savo šurmuliu 
priminė miesto šventę. Mokiniai mokė savo bendraamžius 
įvairių amatų: vieni dalijosi karpymo, kiti – mezgimo, 
karoliukų vėrimo paslaptimis. Buvo galima išmokti skaptuoti 
ir kalinėti, sverti daiktus senoviškais svarsčiais, lipdyti, piešti 
ant jūros akmenukų. Veikė žalioji vaistinė: visi įsitikino, kiek 
daug paslapčių slypi įvairiausiose žolelėse, ragavo skirtingų
rūšių pagal močiučių receptus išvirtų arbatų. Skautai minkė
tešlą ir kepė skautišką duoną. Mokyklos bendruomenę
sveikino Marijos Taikos Karalienės parapijos klebonas 
Vilius Viktoravičius. Nuotaiką kėlė mokyklos etnografinio 
ansamblio ir kaimo kapelos dainos.

Šventė paliko neišdildomų įspūdžių. Tai buvo ir puiki 
verslumo pamoka. Mokiniai įsitikino, kad mokymo procesas 
gali būti ir kitoks – svarbu drąsiai kelti idėjas.

Apžvalgininkas

2011 m., pavasariswww.sauletekis.ku.lt



KūrybaFuturistinis žvilgsnis į klasiką

Stanislovas Balsevičius, 9b klasė

Skambutis K. BinkiuiSkambutis K. BinkiuiSkambutis K. BinkiuiSkambutis K. Binkiui

- Binki, čia tu?
- Taip. O kas skambina?
- Stanislovas.
- Sveikas?
- Sveikas. Kaip sekasi, vėjavaiki?
- Nieko. Svaigstu  nuo pirmadienių. O kaip XXI amžiuje 
laikotės?
- Be pavasarių kišenėse. Kaip ir tavo laikais, visi sukriošę, 
apkiautę. Teisingai eilėraščiuose rašei, kad jaunimui laikas 
į gatves išeiti. Tegyvuoja 100 pavasarių!
- Buvau pasiutęs. Jaunas ir veržlus kaip vėjas. Puoliau 
ūkininkauti, eiles rašiau, dramas kūriau, kaimiečius 
linksminau. Viską vėjais išdrabsčiau. Naktį po Berlyną
šėlau, mėnulis buvo elektros vielom pažabotas. Bet 
nesigailiu.
- Smagiai gyvenai.
- Salem Aleikum. 
- Pažiūrėsiu, ar draugų kišenėse pavasariai necypia. 
- Jeigu necypia, tai širdys paseno, nuo cukraus apsalo. 
Siųsk į futuristinį sambūrį.
- Ryt paskambinsiu. 
- Būsiu „Keturių vėjų“ redakcijoje.

Inesa Aleksandrovaitė, 9b klasė

BlondinBlondinBlondinBlondinėėėės pokalbis su s pokalbis su s pokalbis su s pokalbis su ŽŽŽŽemaiteemaiteemaiteemaite

- Alio! Julija klauso. Beniuševičiūtė–Žymantienė. 
- Čia Žemaitė?
- Taip, ta pati. Su skarele. Matei ant lito? Skarelė jau 
nubluko. Pinigą pakeitė.
- Norėjau pakalbėti apie bernus. Vargšė Katrė. Mes šiais 
laikais vyrus  po padu laikome. Vingių Jonas be darbo 
nedrybsotų. Turėtų parfumerijos nupirkti.
- Kokiais milteliais plauti, kad skarelė vėl įgautų savo 
spalvą?
- Bet gal ir teisi buvai. Tinginiai tie bernai. Lengvabūdžiai. 
Norčiau pamatyti XX amžiaus vyrukus.
- Gal tiktų TIDE, ARIEL, LENOR? O gal ūkiškas muilas 
padėtų?
- O Kurmelis Petras gražesnis?
- Taip ir padarysiu. Paimsiu ūkiško muilo gabaliuką ir 
trinsiu trinsiu. 
- Turbūt gražus. Pinigų turėjo. Gaila, kad man po kojomis 
nepasipainiojo. Pinigai laimę neša, o jūs teigiate, kad iš
meilės reikia vesti.
- Rašiau rašiau... Vargau. Naktimis nemiegojau. Mylėti 
neišmokiau. Be skarelės nepadoriai atrodysiu. Bandysiu 
dėmes plauti.
- Paskambinsiu kitą sykį. Vis tie bernai man rūpi. 
- Kas buvo - pražuvo.
- Viso gero.



Einu, einu, einu....
Mano gyvenimas –
Rasos lašas ant tulpės žiedo.

Aivaras Kaulius, 10 kl.
* * *  
Birželio vakaras.
Kvepia alyvos.
Rimsta mano širdis.

Karolina Narsutytė, 10 kl.
* * *
Nuo šiaurės vėjo
Rožės žiedas
Gal neužges lig šalnos?

Julius Telšinskas, 10 kl.
* * *
Nakties tyla 
Ir vėjas 
Glosto mane.

Jonas Briedis, 10 kl.
* * *
Žmogaus gyvenimas –
Pienės pūkas, 
Kurį nusineša vėjas.

Vytautas Rumbutis, 10 kl.
* * *

Marichuana paauglio piešinyje-
Ir aš taip klydau.
Norėjau pabėgt nuo vienatvės.

Marius Globis, 10 kl.

Valentinas Zubė, 8 b klasė
KARMA

Humoreska
Aš esu Jonas. Gyvenu Klaipėdoje. Draugai dar mane vadina Jonku

arba Jonke. Norėčiau jums papasakoti apie tokį keistą dalyką – karmą.
Prieš savaitę mieste radau piniginę su dviem šimtais litų ir asmens 

dokumentą. Apsidairiau, ar niekas nemato, įsidėjau į kišenę vien 
šlamančius. Piniginę palikau ten, kur ji ir gulėjo. Kitą dieną nuskubėjau  
nusipirkti naują telefoną. Išsirinkau patį geriausią. Laimingas nulėkiau į
„McDonaldą“. Užsisakiau du sumuštinius, kokakolos ir jau norėjau traukti 
piniginę iš kišenės – o jos ten nėra! Siaube, nėra ir telefono! Išsigandęs ir 
sutrikęs kėblinau ieškoti. Žiūriu - guli prie durų. Drebančiomis  rankomis 
atsegiau, o ji tuštutėlė: nei litų, nei centų, nei kreditinės kortelės - nieko!  
Grįžau namo nosį nukabinęs.

Štai kas yra karma. Nekask, broli, duobės, nes pats įkrisi.

10 klasės mokinių trieiliai

Foto: Gabrielė Vanagaitė, 8 b kl.



Ugnis gamtoje Ugnis gamtoje Ugnis gamtoje Ugnis gamtoje –––– ir draugas, ir prieir draugas, ir prieir draugas, ir prieir draugas, ir prieššššasasasas

Nuo žilos senovės Lietuvoje buvo garbinama ugnis. Žmonės lenkėsi ugnies deivei 
Gabijai. Per šventes vienas iš svarbiausių atributų buvo laužas, kuris simbolizavo 
apsivalymą nuo blogio ir pykčio. Tačiau ugnis visada turėjo ir naikinimo galią. Būk 
neatidus, išsiblaškęs - ir ugnis taps nevaldoma, ir vietoj  draugo išvysi priešą.

Lietuva visada garsėjo savo miškais. Dar S. Daukantas rašė apie šventas girias, 
apie tankumynus, į kuriuos net sunku įžengti. Rašė apie šimtamečius ąžuolus, aukštas 
pušis, skarotas egles. Miškas – mūsų turtas, atgaiva sielai. Suspaudžia širdį, kai 
važiuoju pro girią, kurioje siautėjo gaisras,- nieko nelikę. Vien juodi stagarai, išdegusios 
plynės... Tokias vietas palieka paukščiai, žvėrys. Nebenori čia ateiti ir žmonės. 
Neatsargiai numesta nuorūka,  žaidžiantys  su degtukais vaikai, be priežiūros paliktas 
laužas – dažniausios gaisro priežastys. Kodėl iškylaudami pamirštame atsakomybę, 
pareigos jausmą, kad privalome saugoti mus supančią gamtą? 

Mano tėtis - ugniagesys, gelbėtojas – šį sunkų ir garbingą darbą dirba jau 20 metų. 
Dažnai grįžęs namo pasakoja apie didžiulius gaisrus, apie netektis. O juk reikia tiek 
nedaug, kad būtų išvengta nelaimės, - reikia laiku užgesinti numestą cigaretę, užpilti 
vandeniu arba žemėmis vis dar rusenantį laužą, nes ir pati mažiausia kibirkštis gali virsti 
didžiule nelaime.

Nuo mažens reikia mokyti vaikus, kad negalima deginti  žolės. Vaikai gal net 
nepagalvoja, kad deginama pernykštė žolė yra  kažkieno namai – juk čia gyvena ir 
įvairūs vabalai vabaliukai, paukščiai paukšteliai. Sudegini žolę – sudegini kažkieno 
namus. O kiek retų augalų žūna!

Bet ar mokomės iš klaidų ? Daugelis prisimena  didžiulį gaisrą, kilusį Kuršių nerijoje,   
Smiltynėje. Unikalus gamtos kampelis virto juoda dėme. Su nerimu žiūrėjome į tamsius 
dūmų debesis – degė pušys, reti augalai. Čia ugnis siautėjo ne vieną dieną.  Žmonės 
negailėjo jėgų – stengėsi kuo greičiau sutramdyti įsisiautėjusią ugnį. Į pagalbą atėjo  
kareiviai, ugniagesių komandos iš visos Lietuvos. Smarkiai įsiliepsnojusiam gaisrui 
gesinti prireikė ne tik įvairiausių mašinų, bet ir sraigtasparnių. Didžiuojuosi, kad šį gaisrą
numalšinti padėjo ir mano tėtis. Sąlygos buvo sunkios: juodi dūmai graužė gerklę, 
karštis svilino plaukus. Reikėjo nuolat stebėti, ar neatsiras kur nors dar vienas ugnies 
židinys. Pavojų kėlė kiekviena kibirkštis. Gaisras pridarė daug žalos. Buvo suniokotas 
kraštovaizdis. Prisimenu, kaip viena mano pažįstama pasakojo, jog tarp nuodėgulių
matė apanglėjusius žalčius, paukščius, kaip ji verkė, supratusi, jog  didžiulis juodų
stagarų plotas dar ilgai bus tarsi mirusiųjų laukas. O juk būtent Kuršių nerijoje auga 
daug į Raudonąją knygą įrašytų augalų. Kur kitur rasi zundą, guboją? Šio gaisro 
priežastis – neatsargus žmogaus elgesys. 

Žmogus turi nuolat budėti – jis atsakingas už tuos, kurie yra už jį silpnesni. 
Atsakomybės jausmas mus turi lydėti visur. Jį tėvai turi perduoti savo vaikams, šie –
ateinančioms kartoms. Ugnis – priešas, ugnis – draugas. Ką pasirinksi, priklauso nuo 
mūsų pačių. Būkime atsargūs, budrūs visur ir visada.  Saugokime gamtą – savo namus!

Miniatiūra
Ugnis gamtoje Ugnis gamtoje Ugnis gamtoje Ugnis gamtoje –––– ir draugas, ir prieir draugas, ir prieir draugas, ir prieir draugas, ir prieššššasasasas

Karštą vasaros dieną su šeima išsiruošėme į iškylą
gamtoje. Suradome labai gražią vietą prie sraunaus upelio. 
Žydėjo įvairiaspalvės lauko gėlės. Čiulbėjo paukščiai. Ir vieną
akimirką man pasirodė, kad mes tarsi įsibrovėme į pasakų
pasaulį. Bet keistas mintis greitai nuvariau šalin.

Pasistatėme palapinę ir susikūrėme laužą. Aš prilaužiau 
sausų šakelių, kad geriau degtų. Kepėme dešreles, 
juokavome. Liepsnos kilo į viršų ir tirpo vakarėjančiame 
danguje. Buvo jauku ir ramu.

Kai danguje įsižiebė žvaigždės, tėvai nuėjo miegoti. Likau 
aš viena. Mečiau į ugnį storesnes ir plonesne šakas, svajojau. 
Žiežirbos priminė jonvabalius. Melsvi, gelsvi liepsnos liežuviai 
mane tarsi užbūrė. Net nepastebėjau, kaip nuo vienos 
kibirkšties ėmė degti tolėliau esanti žolė. Viskas vyko labai 
greitai – liepsna nuo žolės tarsi užšoko ant jaunos pušelės - ir 
ji akimirksniu virto degančiu fakelu. Išsigandau. Man užtraukė
žadą. Puoliau į palapinę. Pažadinau tėvus. Jie ėmė trypti 
degančią žolę. Aš ant liepsnojančios pušelės užpyliau  
vandens. Ugnis tarsi  gyvatė šnypštė, nenorėjo trauktis. 
Laimei,  mums pavyko užgesinti ką tik įsiplieskusį gaisrą. 
Tačiau medelio taip ir neišgelbėjau – liko pajuodęs stagaras.

Ta išvyka mums visiems buvo skaudi pamoka. Negalima 
gamtoje atsipalaiduoti. Tėvai dar ilgai kaltino save, kam paliko 
mane be priežiūros – juk galėjo įvykti baisi nelaimė. O aš
supratau, kad ir vaikai turi atsakyti už savo poelgius –
negalima žaisti su ugnimi. Nepajusi, kaip atsėlins nelaimė. 

Gabrielė Jucevičiūtė, 5 klasė Emilija Bočkutė, 8b klasė



Mano atrasta Lietuva
Anykš ččččiai - nuostabus kampelis ryt ųųųų Lietuvoje

Mano bendraamžiai dažnai giriasi, kad yra aplankę nemažai šalių. Kalba 
apie kalnus, sraunias upes, klaidžius miestų labirintus, dykumas. Bet kai 
paklausiu, ar jie yra keliavę po Lietuvą, ar yra matę Labanoro girią, Žemaitijos 
kalvas, plaukę baidarėmis Minijos upe, grožėjęsi tos upės pakrantėmis, 
išvaikščioję miestelius, žavėjęsi senomis medinėmis bažnytėlėmis, jie tik ima 
gūžčioti pečiais! Lietuvoje jiems viskas pabodę, daugelis net neįsivaizduoja, 
kad galima į mūsų kraštą pažvelgti ir kitomis akimis.

Ne taip seniai ir aš panašiai galvojau. Džiaugiuosi, kad atradau Lietuvą -
žalią, savitą, dar nesugadintą, neįkalintą tarp cementinių blokų. Jos miestai ir 
mieteliai jaukūs, turintys savo veidą. Kaip sumaišysi Gargždus su Biržais, Šilutę
su Anykščiais? Pajūrio krašte dar gali rasti išlikusių raudonų plytų vienkiemių, 
Aukštaitijoje dėmesį patraukia seni mediniai namai. Bet ir vienur, ir kitur - gėlių
darželis, ūksmingas sodas, aukštai į medį įkeltas gandralizdis.

Praėjusią vasarą susižavėjau Anykščiais. Esu pripratusi prie jūros erdvių, o 
čia erdvė kitokia. Daug jaukių kampelių. Ne veltui Anykščių apylinkėse gyveno 
tiek daug mūsų rašytojų. Vien ką sako A. Baranausko, A. Žukausko - Vienuolio 
pavardės! Matyt, juos įkvėpė gimtasis kraštas, jo grožis.  Tad pakeliaukime 
kartu po šias vietoves. Gal kas nors čia dar nebuvo užklydęs?

Anykščiai - Aukštaitijos miestelis. Kai pravažiuoji Ukmergę, iš karto pajunti, 
kad tuoj tuoj pateksi į kitokią aplinką. Turbūt Anykščių kraštą geriausiai yra 
išreklamavusi  Antano Baranausko poema ,,Anykščių šilelis“ (poetas šiandien 
žado netektų, sužinojęs, kad yra puikus reklamos kūrėjas). Taigi dairaisi pro 
autobuso langą, kur čia tas stebuklingas šilas - juk jame grybai ypatingi, 
medžiai gražiausi, kvapai įspūdingiausi. Iš pradžių nusivili - pagalvoji, kad tai 
įprastas Lietuvos miškas, o paskui supranti, kad reikia mokėti kitaip žiūrėti į
žolynus, pušis, reikia išmokti klausytis garsų, reikia mokėti jausti.

Neišdildomą įspūdį paliko klaidžiojimas 
Šventosios pakrantėmis, žymusis Puntuko 
akmuo, kuriame įamžinti garsūs Lietuvos
akūnai S. Darius ir S. Girėnas. Šis antras 
pagal dydį Lietuvos akmuo vilioja daugelį: 
tuos, kurie domisi  geologija, tuos, kurie
Ieško su istorija susijusių ženklų ir net tuos,
Kurie renka padavimus apie velnią... 

Netoliese yra B. Buivydaitės namas-muziejus. Rašytoja daug metų gyveno 
tarp keturių žalio namelio sienų, net ir netekusi regėjimo, iki gilios senatvės 
nepadėjo plunksnos. Šiame muziejuje yra eksponuojami jos daiktai. Vis dėlto 
labiausiai man patiko garsaus rašytojo J.Biliūno sodyba. Skurdi aplinka, bet 
kiek ten jaukumo!

Čia irgi išsaugota nemažai senoviškų daiktų. Lietuviškas sodžius slepia savyje 
šilumą, galinčią sužadinti meilę kiekvienam nuskriaustajam. Taip ir regi bėginėjantį po 
kiemą Joniuką. Tuoj pasigirs žąsų gagenimas, motulės dejonės... Kieme esantys 
tautodailininkų medžio drožiniai supažindina mus su J.Biliūno kūrinių personažais. 
Gražiausias man pasirodė apsakymo ,,Brisiaus galas“ veikėjas - šunelis Brisius.

Tik Anykščių krašte gali kopti į kalną, kurio viršūnėje šviečia
Laimės žiburys. Lipdami stengiamės neatsigręžti atgal, nes 

užpuls raganos, pavirsime akmenimis. Kai kurie atsigręžia, bet, 
laimei, nieko jiems neatsitinka, ne taip, kaip J.Biliūno kūrinyje
žmonėms, siekusiems paliesti ranka žiburį. Užkopę patylime prie
J. Biliūno kapo. 1953 m. rašytojo palaikai pervežti iš Zakopanės
ir palaidoti ant Liūdiškių kalvos. 1958 m. virš kapo pastatytas 14 
Metrų granitinis antkapis. Jis iškyla virš tamsiai žalių kalvos pušų
vainiko. Pasigrožėkime atsivėrusia panorama. Tai dar viena vieta, 
kur taip gera pabūti, pamąstyti apie lemtį, apie ateitį. 

Svetingi ir geraširdžiai Aukštaitijos žmonės. Sutiktas Anykščių miestelio 
gyventojas su tokia meile pasakojo mums ir apie patį miestelį, ir apie čia esančius 
muziejus. Jis ir pasiūlė aplankyti dar vieną
šio krašto įžymybę – Arklio muziejų. Taigi
ten ir nukeliavome. Arklio muziejus yra už

6 km nuo Anykščių, Niūronyse. Beje, tai 
vienintelis toks unikalus muziejus Lietuvoje,
jame kaupiami įvairūs eksponatai, susiję su 

arkliais. Čia rasi visko: ir paprastų pasagų, 
ir  senų vežimų, karietų, bričkų. Šalia muzie-
jaus smagiai praleisti laiką gali ne vien vaikai,  bet ir suaugusieji. Vilioja iš medžio 
pastatytos įvairios sūpynės, jeigu nori, gali  pajodinėti – tik išsirink žirgą. Beje, daugelis 
miestiečių čia pirmą kartą paglosto arklį!

Nustebino ir pats Anykščių miestas - tvarkingas, gražus, alsuojantis meile ir 
pagarba čia gyvenusiems rašytojams. Aplankėme A. Baranausko ir A. Žukausko -
Vienuolio memorialinį muziejų. Su jauduliu lietėme poeto Antano Baranausko klėtelę. 
Ji buvo suręsta 1823 m. Sudomino istorinis faktas - klėtelė statyta vien tik kirviu. 
Manoma, kad toje klėtelėje ir buvo sukurta poema „Anykščių šilelis“ .

Įdomu buvo vaikščioti ir po  A.Vienuolio namą. Šiek tiek keista buvo regėti jo 
daiktus, jausti tą aplinką, kurioje jis gyveno. Antrasis aukštas paliko didžiausią įspūdį. 
Rodės, prasidarys durys, įeis pats rašytojas.

Nežinau, ar  pavyko man  perteikti Anykščių krašto žavesį. Norėčiau, kad čia 
apsilankytumėte patys ir viską pamatytumėte savo akimis. Ir aš čia grįšiu, nes dar 
nepasivažinėjau garsiuoju siauruku (sako, tas traukinukas pasivažinėjus  ilgai 
sapnuojasi).

Pažinkime Lietuvą, savo Tėvynę!   

Ieva Bakutytė, 8b klasė



Ar mokame vartoti frazeologizmus?             Fotonovelės

TTTTėėėėvivivivišššškkkkėėėės vaizdais vaizdais vaizdais vaizdai

Kartais užtenka pasižiūrėti į arklio akis ir pasidaro lengviau, ramiau...

Smilga 
Bėgs metai, laukų vėjas blaškys kitą smilgą, o mums atrodys, kad čia vis dar 

ta pati – mano įamžinta smilgelė.

Gabrielė Vanagaitė, 8 b kl.Parengė 8a klasė

Leidėjai: Klaipėdos „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos literatų būrelis


